Super driedaagse koppelviswedstrijd
Bad Nieuweschans
Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019
Plaats van samenkomst
Datum

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019

Plaats van samenkomst

Café Reiderland Hoofdstraat 25 9693AC Bad Nieuweschans,
Tel: 06 57582150

Zaal open

Alle dagen vanaf 06:00 uur

Vertrek viswater

Alle dagen vanaf 07:00 uur

Start wedstrijd

Alle dagen om 08:30

Wedstrijdgegevens
Wedstrijdwater
Vakken
Duur van de wedstrijd
Signalen

Westerwoldse Aa te Bad Nieuweschans
Er wordt gevist in 3 vakken A/B en C
5 uur
Er wordt om 8:30 een startsein gegeven
Om 13:30 wordt signaal einde wedstrijd gegeven

De visplaats wordt aangegeven door een stek nummer en welke vak je start.
De afstand tussen de stekken bedraagt minimaal 25 meter. Er wordt gevist in 3 vakken.

Gegevens van het water
Breedte
Diepte
Oever
Bodem
Stroming
Visbestand
Vistechniek
Scheepvaart

Tussen 50 en 70 meter
Midden circa 3,0 meter
Gras en steen
Klei
Variabel van geen tot sterke stroming
Voorn, Brasem, Kolblei
Uitsluitend feederhengel
Weinig

Uitreiken van materialen
Uitreiken van weegschalen en andere bescheiden aan de controleurs om 06:10 uur.
Vertrek van de controleurs naar het viswater om 06:40 uur.
Uitreiken van de deelnemerskaarten om 06:15
Vertrek naar het viswater 07:00

Na afloop van de wedstrijd
Prijsuitreiking

Na afloop van de wedstrijd is er een tombola met
mooie prijzen en tevens zullen de dagprijzen worden
uitgereikt in Café Reiderland.
De vakuitslagen zijn na afloop van iedere visdag te
lezen op https://www.reiderland.net/viswedstrijd/

Afval aan de waterkant

Afval aan de waterkant is verboden. Een ieder ruimt
zijn eigen rommel op en neemt deze mee naar huis.
LET OP: Er wordt na afloop gecontroleerd of de stek
netjes is achtergelaten. Blijkt na afloop van de
wedstrijd rommel aanwezig te zijn op de visstek
wordt dit koppel gediskwalificeerd

Algemene regels
De koppels dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten( vispas en
deelnemerskaart ) Je mag tot maximaal 10 opgetuigde hengels beschikbaar hebben. ( incl. de
hengel waarmee men vist) Er wordt uitsluitend met de Feederhengel gevist.

Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd
In verband met weersomstandigheden of andere calamiteiten, kan op de donderdag voor de
wedstrijd na 17:00 uur onze website https://www.reiderland.net/viswedstrijd/ geraadpleegd
worden.

Parkeren
Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding.

Vervangers
Tot 1 dag voor de wedstrijd kan er een vervanger doorgegeven worden.

Routebeschrijving
Autosnelweg A7 afslag Bad Nieuweschans ( vlak voor de Duitse grens ) Parkeren is mogelijk
tegenover Café Reiderland.

Overnachten eten en drinken
Café Reiderland https://www.reiderland.net/ bied u tevens de mogelijkheid om te overnachten
er zijn 3 kamers beschikbaar wees er dus snel bij vol is vol. Voor boeking van de kamers bel Dhr.
G Behling 06 57582150
Ook voor een hapje en een drankje kun je zeer goed terecht bij Esther en Gezinus.
`s Morgens zullen er belegde broodjes en koffie aanwezig zijn, uiteraard tegen betaling.
Op zaterdag zal er na de wedstrijd omstreeks 15:30 uur een barbecue zijn. De kosten van de
barbecue zijn €7.50 per persoon. Je moet je wel van te voren even opgeven 06 57582150 of even
mailen naar https://www.reiderland.net/

Voor deelnemers die willen overnachten is het mogelijk om te beschikken over
koelmogelijkheden voor voer en aas.

Bad Nieuweschans beschikt over een eenvoudige maar leuke camping waar je tevens kunt
overnachten. https://www.camping-hollandpoort.nl

Reglement
1. Van vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019 wordt er gevist op de Westerwoldse Aa te
Bad Nieuweschans.
2. Het inleggeld €100,00 per koppel dient voor 1 juni overgemaakt zijn op Bruisend Bad
Nieuweschans Bankrek: NL47RABO0133560643 o.v.v. Vissen . ( LET OP.. als het
volledig bedrag € 100,00 niet voor 1 juni 2019 is overgemaakt vervalt de inschrijving. )
3. Er wordt gevist in drie vakken A/B en C.
4. Je kan niet alle drie dagen kop/staart loten. Dag 2 en 3 zullen dus eerst de mensen
loten die de dag(en) ervoor op kop/staart hebben gezeten.
5. Duur van de wedstrijd 5 uur.
6. Startsein wedstrijd 08:30 er wordt een startsignaal gegeven.
7. Einde wedstrijd 13:30 er wordt een signaal einde wedstrijd gegeven.
8. Eindklassement bepaald door klassementspunten.
9. Bij gelijk aantal punten telt het hoogste gewicht.
10. Aas en voer vrij ( m.u.v. rode maden en schadelijke kleurstoffen )
11. Voeren mag alleen vanaf je steknummer gebeuren, dus niet vanaf steigers, bruggen of
iets dergelijks.
12. Vissen op gewicht.
13. Prijzen: De hoofdprijs is €750,.00, 2e prijs 500,00, 3e prijs 250,.00 De dagprijzen worden
berekent naar aantal deelnemers. Alle geld is prijzen geld minus ( administratie) kosten.
14. Gehaakte vis tijdens het eind signaal telt.
15. De visstek van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met
zijn plaatsnummer op de hem/haar uitgereikte deelnemerskaart. Het is de deelnemer
verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker- hetzij ter rechterzijde
van het plaatsnummer. De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen.
16. Maximaal 20 kilo per leefnet. Leefnet alleen aan buitenkant verzwaren.
17. Snoek, snoekbaars, paling, karper en zeevis tellen niet mee.
18. Je mag tot maximaal 10 opgetuigde hengels beschikbaar hebben. ( incl. de hengel
waarmee men vist) Er wordt uitsluitend met de Feederhengel gevist.
19. Er wordt uitsluitend met één hengel gevist.
20. De organisatie en wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor geleden schade voor,
tijdens of na de wedstrijd.
21. Onderlinge afstand tenminste 25 meter. ( stekken minstens 25 meter uit elkaar )
22. Laat je visstek schoon achter en neem je rommel mee naar huis. LET OP: er wordt na
afloop van iedere visdag gecontroleerd of de stekken schoon zijn. Rommel achterlaten is
onherroepelijk diskwalificatie van het betreffende koppel.
23. Niet alle stekken zijn bereikbaar met de auto, houdt er dus rekening mee dat je moet
lopen. Hooguit 300 meter. ( Eventueel een kar meenemen )
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij geschillen omtrent toepassing
van deze reglement beslist de wedstrijdleiding.

